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7η Σειρά Ασκήσεων 
Άσκηση 14. 
 
Αναπτύξτε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα Pascal µε το οποίο θα παριστάνονται γραφικά 
οι συναρτήσεις  f(x)=3e-xsin(3x)  και  g(x)=3e-(x+1) στην οθόνη, σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις του αντιστοίχου κεφαλαίου των σηµειώσεων. Η γραφική παράσταση 
θα πρέπει να περιλαµβάνει και τις δύο συναρτήσεις ταυτόχρονα, στους ίδιους αξονες. 
Η απεικόνιση πρέπει να γίνεται µε τον άξονα των  x  κατακόρυφο και τον άξονα των 
y οριζόντιο. Το πρόγραµµά σας θα πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη να καθορίζει το 
αρχικό και το τελικό σηµείο στον άξονα των x (bounda, boundb), τον βηµατισµό των 
συναρτήσεων στον άξονα των x (deltax), και την κλίµακα (scale). Εκτός από την 
οθόνη, οι γραφικές παραστάσεις θα πρέπει να τυπώνονται και σε αρχείο, όπου θα 
καταγράφονται και οι τιµές που επέλεξε ο χρήστης. ∆οκιµάζοντας διάφορες τιµές, 
προσπαθήστε να βρείτε αυτές που επιτρέπουν την καλύτερη αναπαράσταση  των 
συναρτήσεων. Χρησιµοποιείστε την εκτύπωση της γραφικής παράστασης για να 
βρείτε προσεγγιστικές τιµές για τα σηµεία τοµής των δύο καµπυλών.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ώστε εντολή για εκτύπωση µόνον όταν θα είστε ικανοποιηµένοι από 
την εµφάνιση της γραφικής παράστασης στην οθόνη. 
 
Άσκηση 15. 
 
Αναπτύξτε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα Pascal µε το οποίο θα ταξινοµούνται µε την 
βελτιωµένη µέθοδο της φυσαλίδας (bubblesort, βλέπε σηµειώσεις)  ακολουθίες 
θετικών διψήφιων ακεραίων (όχι µεγαλύτερες των 15 συνολικά αριθµών), οι οποίες 
θα δίδονται από τον χρήστη σε µια γραµµή.  Το τέλος κάθε ακολουθίας δεν θα πρέπει 
να καθορίζεται µε ψευδοείσοδο, αλλά µε το τέλος της γραµµής εισαγωγής των 
δεδοµένων. Το πρόγραµµά σας θα πρέπει να λειτουργεί σε επαναληπτικό βρόχο και 
οι ταξινοµηµένες ακολουθίες θα πρέπει να εµφανίζονται στην οθόνη, µαζί µε τον 
αριθµό των συγκρίσεων και των µεταθέσεων (swaps) που απαιτήθηκαν για την 
ταξινόµηση. Επίσης το πρόγραµµα σας θα πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη και 
να τον καθοδηγεί µε τα κατάλληλα µηνύµατα και στις περιπτώσεις µη αποδεκτών 
δεδοµένων.  
 
Παράδειγµα: 
 
Ακολουθία:    34 56 21 37 98 15   
Ταξινοµηµένη Ακολουθία:  15 21 34 37 56 98    
Αριθµός Συγκρίσεων:  14  
Αριθµός Μεταθέσεων:   8         
 
 

 



Άσκηση 16. 
 
Για την άσκηση αυτή, ονοµάζουµε λέξη µια ακολουθία χαρακτήρων που δεν περιέχει 
το κενό. Θεωρήστε ότι µια λέξη δεν υπερβαίνει ποτέ τους 20 χαρακτήρες.  
∆ηµιουργήστε µέσω του επεξεργαστή κειµένου vi ένα αρχείο FIL, το οποίο θα 
περιέχει την εκφώνηση της άσκησης αυτής. 
 
Αναπτύξτε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα Pascal το οποίο θα µορφοποιεί κείµενα. Τα 
κείµενα προς µορφοποίηση θα προέρχονται από ένα αρχείο FIL, και τα 
µορφοποιηµένα κείµενα θα αποθηκεύονται, µέσω του προγράµµατός σας, σε ένα 
αρχείο µε το όνοµα PRETTY. 
Η µορφοποίηση θα ακολουθεί τους εξής κανόνες:  
 

 Το µήκος κάθε γραµµής (εκτός φυσικά από την τελευταία) να είναι 60 
χαρακτήρες (µαζί µε τα πρόσθετα κενά που ίσως χρειαστούν για την 
στοίχιση). 
 Οι λέξεις δεν πρέπει να κόβονται σε δύο γραµµές. 
 Οι γραµµές πρέπει να στοιχίζονται και στο αριστερό και στο δεξιό περιθώριο, 
ισοκατανέµοντας (κατά το δυνατόν)  τα κενά µεταξύ των λέξεων. 

 
 

Για εξάσκηση 
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